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S’INAUGURA LA CAMPANYA “In-forma’t: activitats per 
triar el teu itinerari acadèmic” Gener – Abril 2012 

 
 

- El dijous 12 de gener s’inaugura la campanya “In-forma’t: activitats 

per triar el teu itinerari acadèmic”. L’acte d’inauguració tindrà lloc a 

les 18h a l’Espai Jove Garcilaso  (C. Garcilaso, 103) i comptarà amb la 

presència de Raimond Blasi, regidor d’Adolescència i Joventut, i de 

Ricard Coma, gerent de la Fundació BCN Formació Professional, el 

qual explicarà la importància de la FP en l’elecció dels itineraris 

acadèmics. També es podrà visitar l'exposició "Ja saps què faràs?” 

 
- Del 12 de gener al 5 d’abril la gent jove de la ciutat que està decidint 

el camí formatiu que ha d’emprendre, podrà assistir i participar en 
124 xerrades diferents relacionades amb estudis de cicles formatius, 
PQPI, i graus universitaris. Tota la programació a 
www.bcn.cat/informat. 

 
 
In-forma’t és una campanya, d’iniciativa de la Regidoria d’Adolescència i Joventut, 
que s’organitza anualment des de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de 
Barcelona i des del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) durant els 
mesos de gener a abril. 
 
En aquesta edició, s’ ha fet un esforç per a donar més opcions des dels diferents Punts 
d’informació Juvenil per a que els i les joves de la ciutat tinguin a prop dels seus 
domicilis i espais d’estudi, accions de coneixement de les opcions d’itineraris acadèmics: 
xerrades sobre les famílies de cicles formatius (per exemple, de comerç i marqueting, de 
sanitat, d’hoteleria i turisme...), sobre graus universitaris (per exemple, administració i 
direcció d’empreses, dret i criminologia, enginyeries vàries...), sobre les alternatives un 
cop acabada l’ESO, sobre Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i sobre 
estudiar a l’estranger. 
 
A destacar també en l’edició d’enguany l’activitat Explora on els i les joves poden visitar 
diferents centres professionals per veure “in situ” com es desenvolupen diferents 
professions (a l’aeroport, al centre sociosanitari, a bombers i a la ràdio). I també el 
Fòrum entr@lumnes, on durant 3 setmanes, joves que ja estan cursant els estudis 
postobligatoris podran contestar mitjançant una aplicació del Facebook a les preguntes 
dels que encara no s’han decidit pel seu futur acadèmic; aquest any incloem com a 
novetat joves que estan estudiant fóra del país mitjançant Erasmus, els quals també 
contestaran les preguntes corresponents. 
 
 
 
 
 



 

www.bcn.cat/informat  2 

» Nota de Premsa 

 09 de gener  de 2012 

  
 
 
 
 
La campanya compta amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Activa, la 
Fundació BCN Formació Professional i els districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, 
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí i de diferents 
centres de formació secundària i universitaris. 
 

 

Objectius de la campanya In-forma’t: 
 Dinamitzar la informació de tipus acadèmic per fer-la arribar als possibles interessats, 

superant els límits físics dels propis serveis. 

 Potenciar la participació i l’enfortiment del teixit socioeducatiu tot creant espais de treball 

comú.  

 Oferir, de forma integrada i contextualitzada, tota la informació sobre els recursos 

formatius existents, tant reglats com no reglats. 

 Facilitar el coneixement del món laboral des de la pròpia pràctica professional. 

 Reconèixer l’experiència dels altres com a font de coneixement. 

 Potenciar valors com la participació en activitats col·lectives i d’ajuda mútua. 

 Difondre l’ús de les xarxes socials com a mitjà per obtenir informació i com a espai de 

participació. 

 

Què s’hi pot trobar? 
- 124 xerrades diferents sobre les famílies de cicles formatius, PQPI i graus universitaris a 

càrrec de professorat especialitzat en la matèria, així com sobre estudiar a l’estranger, sortides 

professionals i itineraris formatius en general (consultar la web) 

- Exposició “Ja saps què faràs?”, per alumnes de 4rt. d’ESO, acompanyada d’una xerrada sobre 

les alternatives acadèmiques postobligatòries i d’un llibret explicatiu dels itineraris. 

- “Explora. Activitats per conèixer el món professional” (del 2 al 5 d’abril, de 9 a 14h): visites a 

empreses i serveis per conèixer els i les professionals que hi treballen: a l’aeroport, a 

bombers, al centre sociosanitari i a la ràdio. 

- Fòrum virtual entr@lumnes, del 12 al 30 de març, on els estudiants que ja estan cursant 

estudis postobligatoris contestaran a les preguntes dels nois i noies que estan interessats per 

la seva família de cicle formatiu o grau universitari mitjançant una aplicació de Facebook. 

Aquest any participaran joves universitaris i de cicles formatius que estan fent un Erasmus a 

l’estranger i que contestaran a les preguntes dels que vulguin adreçar-s’hi. 

- Assessorament especialitzat durant tot l’any per part d’un/a professional que ajuda a trobar 

resposta a tots aquells dubtes i qüestions en relació als itineraris acadèmics possibles. En 

diferents equipaments (consultar la web) 

- Web amb tota la informació de la campanya:  www.bcn.cat/informat. En aquest espai virtual es 

publicaran també un enllaç directe al fòrum del Facebook de la campanya 

(www.facebook.com/informat), un quadre informatiu de l’esquema educatiu amb enllaços 

explicatius de cada estudi i un recull de vídeos de les xerrades que s’aniran desenvolupant 

durant la campanya. 

 

 

http://www.bcn.cat/informat
http://www.facebook.com/informat
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On es realitza: 
Les diverses activitats tindran lloc aquest any en 16 equipaments diferents de la ciutat:  

 

- Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ 

- Punt d’Informació Juvenil Calàbria – Esquerra de l’Eixample 

- Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 

- El Punt – Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc 

- Punt d’Informació Juvenil Les Corts 

- Punt d’Informació Juvenil Sarrià-Sant Gervasi 

- Punt d’Informació Juvenil Gràcia 

- Punt 7 - Punt d’Informació Juvenil Horta-Guinardó 

- Punt d’Informació Juvenil Garcilaso-Sant Andreu 

- Antena Clot – Camp de l’Arpa del Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 

- Antena Poblenou del Punt d’Informació Juvenil Sant Martí 

- Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) 

- Centres Cívic Cotxeres de Sants 

- Antena  Trinitat Vella del Punt d’Informació Juvenil Garcilaso – Sant Andreu 

- Espai Jove Les Basses 

- Centre per al desenvolupament professional Porta22 de Barcelona Activa 

 

Col·laboradors de la campanya In-forma’t: 
- Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
- Consorci d’educació de Barcelona 
- Barcelona Activa 
- Fundació BCN Formació Professional 
- Centres de formació secundària i universitaris: Institut Vall Hebron, Institut Joan Brossa, 

Institut  Poblenou, Institut Joan d’Àustria, Institut Mare de Déu de la  Mercè, Institut 

Ferran Tallada, Institut Anna Gironella de Mundet, Institut Bonanova – Parc de Salut 

MAR, Institut Jaume Balmes, Institut Josep Serrat i Bonastre, Institut Narcís Monturiol, 

Institut Lluïsa Cura, Institut Salvador Segui, Institut Escola del Treball, Institut Rubió i 

Tudurí, Institut Escola Hoteleria i Turisme de Barcelona, Institut Guineueta, Institut 

Emperador Carles, Institut Consell de Cent, Escola Massana, EMAV Escola de Mitjans 

Audiovisuals, Escola Proa, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Universitat Abat Oliva, Universitat Ramon Llull – Blanquerna, Universitat Pompeu Fabra.. 

 
 


